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Šodien numurā:
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas
izmaiņas 3. lpp.;
 Ansambļa „Harmonija” 10 gadu jubileja 4. lpp.;
 Intervija ar skaistuma salona īpašnieci Oksanu
Karabeško 5. lpp.;
 Atmanu ģimenes zelta jubileja 6. lpp.;
 Sirsnīgi sveicam novada vadītāju
 Gunāru Upenieku! 7. lpp.;
 Cīkstoņi - malači! 8. lpp.

Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs aicina 2014.
gada 22.februārī plkst.12.00 visus mākslinieka talanta
cienītājus atcerēties Valentīnu Zlidni Krāslavas Meža kapos, bet plkst.13.00 Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā uz piemiņas brīdi pie mākslinieka izstādes darbiem.

CIEMOS PIE VASILIČA
„Neesam taču sliktāki par „Pirmo” kanālu!” Šie Andreja Jakubovska vārdi skanēja kā
izaicinājums Pirmajam Baltijas kanālam.
Un tiešām pierādīja, ka nav sliktāki! 1.februārī Absolventu tikšanās vakara laikā
Krāslavas Varavīksnes vidusskolā norisinājās populārā televīzijas raidījuma „Vakara
Urgants” šova programma, tikai tas bija Krāslavas variants – „Vakara Vasiličs”.
Brīvā un nepiespiestā atmosfērā, iesēžoties „paaugstināta komforta dīvānā”, raidījuma viesi
- jubilejas izlaidumu absolventi atcerējās gadījumus no skolas dzīves, komentēja vecās fotogrāﬁjas,
stāstīja par saviem tagadējiem panākumiem un malkoja gardo kaﬁju, ko pasniedza krūzītēs ar raidījuma „Vakara Vasiličs” logotipu.
Skatītājiem nebija garlaicīgi.
Aizraujoši koncerta numuri un
smieklīgi videoklipi – viss izskatījās tāpat kā pirms 30, 20, 10
gadiem. Kādreizējiem „zēniem
un meitenēm” bija dota iespēja
atcerēties skolas darbus un nedarbus un iedomāties sevi skolnieku
lomā.
„Stilīgi!” - tāds bija viens no
komentāriem par šo vakara prog-

rammu sociālajos tīklos. Labāku
vērtējumu ir grūtu iedomāties, jo
pasākums patiešām izdevās - viss
bija negaidīti, aizraujoši, emocionāli un aizkustinoši, ar vienu vārdu sakot – gaumīgi!
Fotogrāﬁju galerija no absolventu vakara, kas tika izvietota
internetā, bija viena no pēdējā
laikā vairāk apmeklētajām. Statistikas dati liecināja, ka par šīm
fotogrāﬁjām interesējās interneta
lietotāji ne tikai no Latvijas, bet
arī no Lielbritānijas, Austrijas,
Vācijas, Norvēģijas, Spānijas, Īrijas, Polijas, Krievijas, Amerikas
Savienotajām valstīm, Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Šveices,
Čehijas, Dānijas, Nīderlandes un
Zviedrijas.
Vai tas nozīmē, ka Krāslavas

Varavīksnes vidusskolas absolventi ir „izmētāti” pa visu pasauli? Acīmredzot, tāda ir mūsu dzīves realitāte. Un tas nozīmē, ka,
neskatoties uz attālumu un laiku,
viņi atceras un mīl savu dzimto
skolu.
Elvīra Škutāne,
autores foto
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aktuālā informācija
Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2013/21

„PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTU PIEŠĶIRŠANU
KRĀSLAVAS NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.pantu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro un trešo daļām, 35.panta ceturto daļu
I Vispārīgie noteikumi
1.Šie noteikumi nosaka sociālās palīdzības pabalstu (turpmāk tekstā „pabalsts”)
veidus, to apmēru, pabalstu piešķiršanas un
izmaksas kārtību.
2.Noteikumi ir izstrādāti, ņemot vērā
Krāslavas novada domes budžeta līdzekļu
izlietojumu un piemērojami pēc pabalstu
garantēto minimālo ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalstu izmaksas.
3.Pieprasījumus par pabalstu piešķiršanu
izskata un pabalstu izmaksas veic Krāslavas novada pašvaldības iestāde „Sociālais
dienests” un Krāslavas novada pagastu pārvaldes.
4.Pabalstus ir tiesības saņemt Krāslavas
novadā dzīvojošām personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu Krāslavas novada teritorijā ne mazāk kā 6 (sešus) mēnešus.
II Pabalstu piešķiršanas
un izmaksas kārtība
5.Pašvaldības iestādē „Sociālais dienests” vai pagastu pārvaldēs pēc pabalsta
pieprasījuma saņemšanas
tiek iekārtota pabalsta saņēmēja lieta, kura tiek uzglabāta piecus (5) gadus pēc pabalsta izmaksas
termiņa beigām.
6.Pabalsta pieprasītājs pašvaldības iestādē „Sociālais dienests” vai pagasta pārvaldē
iesniedz rakstveida pieprasījumu, ienākumus apliecinošus dokumentus un aizpilda
iztikas līdzekļu deklarāciju ienākumu un
materiālo resursu izvērtēšanai.
7.Lēmumus par sociālā pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt sociālo pabalstu
pieņem Krāslavas novada pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītāja, pamatojoties uz pieprasītāja ienākumu un citu
materiālo resursu izvērtēšanas rezultātiem.
8.Ienākumu un citu materiālo resursu izvērtēšana netiek veikta, ja persona ir pieprasījusi vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā.
9.Ja ir apmierināts pamatots pašvaldības
iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta, iestāde, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, no
pamatbudžeta ir tiesīgi izmaksāt arī citus
pabalstus ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai.
10.Sociālās palīdzības pabalstu personai
izmaksā naudā vai arī daļēji vai pilnībā par
pabalsta summu apmaksā preces vai pakalpojumus, kas nepieciešami personas vai tās
ģimenes locekļu pamatvajadzību apmierināšanai.
11.Sociālās palīdzības pabalsti tiek pārskaitīti uz klienta kontu vai skaidrā naudā
izmaksāti pagastu pārvalžu kasēs.
III Sociālās palīdzības pabalstu veidi
12.Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai:
12.1Tiesības saņemt pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai ir tām ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kurām noteikta
atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam Ministru kabineta noteiktajā kārtībā
un kuru ienākumi ir zemāki par Ministru
kabineta noteikto garantēto minimālo ienākumu līmeni, un kuras līdzdarbojas savas
sociālās situācijas uzlabošanā un pilda līdzdarbības pienākumus.

12.2. GMI līmeni, kārtību kādā piešķirams, aprēķināms un izmaksājams GMI pabalsts, nosaka Ministru kabinets.
13. Dzīvokļa pabalsts:
131. Dzīvokļa pabalsts 71,14 EUR vienu reizi gadā par mājokļa apkuri vai komunālajiem pakalpojumiem:
13.1.1. ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas ģimenes statuss;
13.1.2. invalīdiem un pensionāriem, ja
invalīds vai pensionārs dzīvo viens un viņa
ienākumi mēnesī nepārsniedz 142,29 EUR;
13.1.3.bāreņiem (pabalsts piešķirams gadījumā, ja bārenis dzīvo viens un sekmīgi
mācās, un pakalpojumu apmērs mēnesī nepārsniedz 142,29 EUR;.
13.1.4. ģimenēm, kurās ir bērns ar īpašām vajadzībām un 1. grupas invalīdiem, ja
ienākumi mēnesī nepārsniedz 320,15 EUR
uz ģimeni.
13.2.Dzīvokļa pabalsts tiek pārskaitīts
pakalpojuma sniedzējam gadījumā, ja ģimene (persona) dzīvo mājā, kas ir pieslēgta siltumenerģijas pakalpojumu sniedzēju
centralizētās apkures sistēmai, vai arī izmaksāts pabalsta saņēmējam malkas iegādei, ja ģimene (persona) dzīvo mājā, kas
nav pieslēgta siltumenerģijas pakalpojumu
sniedzēju centralizētās apkures sistēmai un
ģimenes (personas) īpašumā nav mežu platības.
14.Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā.
Pabalstu piešķir, ja stihiskas nelaimes vai
iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ ģimene
(persona) nespēj apmierināt savas pamatvajadzības līdz 213,43 EUR, neizvērtējot
personas (ģimenes) ienākumus, bet ņemot
vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto
zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos,
ja nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts
vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu
segšanai.
15.Aprūpes pabalsts - 42,69 EUR apmērā mēnesī personām, kurām diagnosticēta
multiplā skleroze.
16.Pabalsts vientuļo personu aprūpei līdz 42,69 EUR mēnesī, kas vecuma vai slimības dēļ nevar pašas sevi uzturēt. Pabalsts
tiek piešķirts gadījumā, ja personas aprūpi
neveic aprūpētājs.
17.Apbedīšanas pabalsts - līdz 213,43
EUR apmērā ﬁziskai vai juridiskai personai, kas uzņēmusies apbedīšanu un kurai
nav tiesību uz citos normatīvajos aktos noteiktā apbedīšanas pabalsta saņemšanu.
18.Vienreizēja materiāla palīdzība - uzsākot mācību gadu bērniem, kuri mācās
Krāslavas novada pašvaldības vispārizglītojošās mācību iestādēs, izsniedzot talonu
28,46 EUR apmērā uz katru vispārizglītojošās skolas skolēnu skolas piederumu un
mācību grāmatu iegādei, tiek sniegta:
18.1.ģimenēm, kurām ir piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss;
18.2.ģimenēm, kurās ir bērns ar īpašām
vajadzībām un Černobiļas AES invalīdu
bērniem, ja ienākumi uz ģimenes locekli
mēnesī nepārsniedz 142,29 EUR;
18.3.taloni skolas piederumu un mācību
grāmatu iegādei netiek izsniegti par tiem
bērniem, kuri ar skolas direktora lēmumu
netiek pārcelti nākamajā klasē.
19.Uzturmaksa pirmsskolas izglītības
iestādēs.

19.1.Uzturmaksa Krāslavas novada
pirmsskolas izglītības iestādēs tiek piešķirta (pārskaitījums tiek veikts pakalpojuma
sniedzējam) šādām iedzīvotāju grupām:
19.1.1. trūcīgo ģimeņu bērniem:
19.1.1.1. kuri ir sasnieguši obligāto izglītības vecumu 100% apmērā;
19.1.1.2. kuri nav sasnieguši obligāto izglītības vecumu un kuru vecāki strādā algotu darbu 50% apmērā;
19.1.2. daudzbērnu un vienvecāku ģimeņu bērniem 50% apmērā, ja ienākumi mēnesī uz katru ģimenes locekli nepārsniedz
142,29 EUR.
20. Brīvpusdienu apmaksa.
20.1.Brīvpusdienu apmaksa bērniem,
kuri mācās Krāslavas novada pašvaldības
vispārizglītojošās mācību iestādēs, tiek piešķirta (pārskaitījums tiek veikts pakalpojuma sniedzējam) šādām iedzīvotāju grupām:
20.1.1. trūcīgo ģimeņu bērniem 100%
apmērā,
20.1.2. bērniem bāreņiem 100% apmērā,
ja netiek nodrošināta pilna valsts aprūpe,
20.1.3. daudzbērnu un nepilno ģimeņu
bērniem, kurus audzina tikai viens no vecākiem 50% apmērā, ja ienākumi mēnesī uz
katru ģimenes locekli nepārsniedz 142,29
EUR.
21.Materiāla palīdzība.
Materiāla palīdzība personām, kurām
piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, izsniedzot talonus reizi mēnesī pirts
apmeklējumam saskaņā ar apstiprinātajiem
pirts pakalpojumu tariﬁem.
22.Pabalsts personām pēc atbrīvošanas
no ieslodzījuma vietas.
Vienreizējs pabalsts personām pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas (dokumentu noformēšanai un pārtikas produktu
iegādei) – līdz 28,46 EUR. Pabalstu piešķir
uz iesnieguma pamata bez izvērtēšanas un
izskatīšanas Sociālo un veselības aizsardzības lietu komitejā. Pabalstu piešķir ne vēlāk
kā viena mēneša laikā pēc atbrīvošanas no
ieslodzījuma vietas.
23.Pabalsts krīzes situācijā.
Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā (situācija, kad ģimene (persona) nav spējīga
nodrošināt savu pamatvajadzību apmierināšanu) nonākušām personām piešķirams
līdz 42,69 EUR apmērā, ja nav iespējams
piešķirt citu šajos noteikumos paredzēto sociālās palīdzības pabalstu veidiem. Pabalsts
piešķirams, ja pieteicējam piešķirts trūcīgas
ģimenes (personas) statuss.
IV Nepieciešamie dokumenti pabalsta
piešķiršanai.
24. Lai saņemtu pabalstu ārkārtas situācijā, jāuzrāda pase, akts par notikušo negadījumu. Pabalstu piešķir, ja prasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā 2 nedēļu laikā no
ārkārtas situācijas rašanās.
25. Lai saņemtu apbedīšanas pabalstu, jāuzrāda miršanas apliecība, pase, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk
tekstā – VSAA) izsniegta izziņa par mirušās personas neatrašanos VSAA uzskaitē.
Gadījumā, ja mirusi persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurai nav apgādnieku
vai personas, kas uzņemtos apbedīšanu,
iestāde vai tās deleģēta institūcija slēdz līgumu ar ﬁzisku (juridisku) personu par šī

pakalpojuma organizēšanu un sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus.
26. Lai saņemtu aprūpes pabalstu, pabalsta pieprasītājam jāuzrāda pase, jāiesniedz
ģimenes ārsta izziņa par diagnosticēto multiplo sklerozi.
27. Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu:
27.1. ģimenēm, kurās ir bērns ar īpašām
vajadzībām, jāuzrāda viena no vecākiem
pase, bērna invalīda apliecība;
27.2. ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas
ģimenes statuss, jāuzrāda izziņa par trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu;
27.3. bāreņiem jāuzrāda pase un bāreņa
apliecība;
27.4. invalīdiem vai pensionāriem - pase.
28. Lai apmaksātu bērnu uzturēšanās
maksu Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestādēs un brīvpusdienas bērniem,
kuri mācās Krāslavas novada pašvaldības
vispārizglītojošās mācību iestādēs, jāiesniedz izziņa par likumīgo apgādnieku ienākumiem pēdējo 3 mēnešu laikā; izziņa
par uzturlīdzekļu maksājumu apmēru, ja
ģimenē kāds no vecākiem nepiedalās bērna
audzināšanā, bet ja uzturlīdzekļi netiek saņemti, jāiesniedz zvērināta tiesu izpildītāja
izziņa par uzturlīdzekļu piedziņas neiespējamību, kā arī:
28.1. trūcīgo ģimeņu bērniem jāuzrāda
izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam;
28.2. bāreņiem – bāreņa apliecība;
28.3. ģimenēm, kurās tikai viens no vecākiem audzina bērnus, – bērna dzimšanas
apliecība, ja viens no vecākiem miris – miršanas apliecība.
29.Lai saņemtu talonus skolas piederumu
un mācību grāmatu iegādei, personai jāuzrāda izziņa par atbilstību trūcīgās ģimenes
(personas) statusam, pase un kāds no nepieciešamajiem dokumentiem –
bērnu
ar speciālām vajadzībām apliecība, Černobiļas AES invalīdu apliecība, kā arī VSAA
izsniegta izziņa par ienākumu vai pakalpojumu apmēru.
30. Lai saņemtu talonu pirts apmeklējumiem, jāuzrāda izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes statusam.
31. Lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā, jāuzrāda pase, ienākumus apliecinošs
dokuments un krīzes situāciju raksturojošs
dokuments.
V Ierobežojumi pabalsta saņemšanai.
32.Gadījumā, ja pabalsta pieprasītājs,
aizpildot deklarāciju, ir sniedzis nepatiesas
ziņas, tad šai personai tiek liegta iespēja 6
(sešus) mēnešus saņemt sociālo palīdzību.
VI Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība.
Lēmums par sociālā pabalsta piešķiršanu
vai atteikumu piešķirt sociālo pabalstu ir
apstrīdams Krāslavas novada domē. Domes
lēmums ir pārsūdzams tiesā Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā.
VII Pārejas noteikumi.
34. Saistošie noteikumi stājas spēkā
2014.gada 1.janvārī.
35. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā
savu spēku zaudē 2009.gada 29.decembra
Krāslavas novada pašvaldības saistošie
noteikumi Nr. 2009/2/10 „Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Krāslavas no-
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KRĀSLAVAS NOVADA DOMES
ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA ZIŅO

SADZĪVES ATKRITUMU
APSAIMNIEKOŠANAS MAKSAS IZMAIŅAS

2014.gada 4.februārī notika administratīvās komisijas
kārtējā sēde, kurā tika izskatītas 17 administratīvo pārkāKrāslavas novada dome
pumu lietas:
informē, ka ar 2014.gada
- par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu dzīvesvietas deklarēšanas ies- 1.martu stājas spēkā izmaitādēm, deklarējot dzīvesvietu, A.J., dzim.1985.g., tika uzlikts naudas nīta maksa par sadzīves atsods 70 euro apmērā;
kritumu apsaimniekošanu.
- par elektroenerģijas patvaļīgu patērēšanu V.M., dzim.1949.g., un
P.B., dzim.1932.g., tika uzlikts naudas sods 70 euro apmērā katram;
- par apzināti nepamatotu speciālo dienestu (policijas) izsaukšanu
I.K., dzim.1966.g., tika uzlikts naudas sods 35 euro apmērā;
- par ﬁzisku un emocionālu vardarbību pret bērnu D.P., dzim.1982.g.,
tika izteikts brīdinājums;
- par bērnu aprūpes pienākumu nepildīšanu R.J., dzim.1970.g., tika
uzlikts naudas sods 10 euro apmērā, bet N.M., dzim.1975.g., Z.B.,
dzim.1977.g., I.A., dzim.1972.g., I.G., dzim.1977.g., Ž.G., dzim.1967.g.
un A.Č., dzim.1982.g., tika izteikts brīdinājums katram;
- par sistemātisku mācību stundu kavēšanu bez attaisnojoša iemesla A.R., dzim.1996.g., R.Č., dzim.1997.g., V.A., dzim.1998.g., A.B.,
dzim.1997.g. un R.J., dzim.1996.g., tika izteikts brīdinājums katram.
Piecas administratīvo pārkāpumu lietas tiek pārceltas izskatīšanai uz
nākamo sēdi, kas notiks 2014.gada 4.martā plkst.13:00 Krāslavas novada domē (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

PAŠVALDĪBAS POLICIJAS ATSKAITE
PAR PAVEIKTO DARBU JANVĀRĪ
Sastādīti 25 administratīvo pārkāpumu protokoli, no tiem 8 par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, 4 par iekšējās kārtības noteikumu
neievērošanu, 8 par medību, zvejas un makšķerēšanas noteikumu pārkāpšanu, 1 par ﬁzisku un emocionālo vardarbību pret bērnu, 2 par neapdzīvotu un saimnieciskai darbībai neizmantotu ēku konservāciju, 2 par
īpašuma pieguļošas teritorijas uzkopšanu.
Saņemti 24 rakstiski iesniegumi un atstrādāti 223 izsaukumi. Tika
veiktas 37 proﬁlaktiskās sarunas un mutiski brīdinājumi. Uzsāktas piecas administratīvās lietvedības.
Tika veikti 4 nakts reidi (no piektdienas uz sestdienu).
Krāslavas novada pašvaldības policija nogādāja trīs personas Daugavpils psihoneiroloģiskajā slimnīcā un 1 cilvēku Daugavpils Reģionālās slimnīcas Narkoloģijas nodaļā.
Krāslavas novada pašvaldības policijas darbinieki veica 8 proﬁlaktiskos reidus pa Krāslavas novada ezeriem, kas saistīti ar zivju resursu un
kontroles pasākumiem.

Saskaņā ar Krāslavas novada domes 23.01.2014. lēmumu
(protokols Nr. 1, 18.#) maksa par
sadzīves atkritumu apsaimnieko-

šanu noteikta 85,35 EUR/t (bez
PVN) jeb 17,07 EUR/m3 (bez
PVN) apmērā.
Iepriekš spēkā esošā maksa par
atkritumu apsaimniekošanu bija
noteikta 83,31 EUR/t (bez PVN)
jeb 16,66 EUR/m3 (bez PVN)
apmērā. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņas

JAUNS ĪPAŠĀ ATBALSTA VEIDS
LIELLOPU GAĻAS NOZAREI
Zemkopības ministrija pieņēmusi lēmumu ieviest 2014. gadā īpašo atbalstu par
liellopiem, lai saglabātu liellopu gaļas ražošanu. Pārtraucot jaunlopu izvešanu no
Latvijas un stimulējot liellopu nobarošanu
un gaļas ieguvi Latvijā, palielinātos liellopu gaļas nozares pievienotā vērtība un
lauksaimnieku ienākumi.

Paredzēts, ka īpašais atbalsts par liellopiem tiks
piešķirts par buļļiem un vēršiem, kā arī par tīršķirnes,
kombinētajām vai krustojumos iegūtām gaļas šķirnes
telēm. Īpašo atbalstu varēs saņemt tikai par tādiem
liellopiem, kuri pretendenta saimniecībā 2014. gadā
būs sasnieguši 16 mēnešu vecumu un saimniecībā turēti vismaz 6 mēnešus, kā arī ja tiks ievēroti visi ar
dzīvnieku identiﬁkāciju un reģistrēšanu saistīti noteikumi. Atbalsta likme būs atkarīga no atbalsttiesīgo
dzīvnieku skaita, taču provizoriski aprēķini liecina,
ka atbalsta likme būs ap 100 eiro par liellopu. Lai saņemtu īpašo atbalstu par liellopiem, lauksaimniekiem
būs jāiesniedz platību maksājumu iesniegums Lauku
atbalsta dienestā līdz šī gada 15. maijam, taču atbalsttiesīgo dzīvnieku skaitu noteiks, balstoties Lauksaimniecības datu centra dzīvnieku reģistra datiem.

17.janvārī Ludzā norisinājās pirmā biedrības „Latgales kulinārā mantojuma centrs” biedru sapulce. Biedrība tika nodibināta 6.decembrī, tās mērķis ir iesaistīt un apvienot Latgales novada
ēdināšanas sektora uzņēmumus, tūrisma pakalpojumu sniedzējus, mājražotājus, amatniekus,
ražotājus, pašvaldības, tādējādi veicinot Latgales kulinārā mantojuma un tradīciju saglabāšanu, kā arī sekmējot nacionālās virtuves attīstību un popularizējot reģionālo produkciju. Mēneša
laikā biedrībā iestājās 29 biedri – Latgales novada ēdināšanas sektora uzņēmumi, viesu mājas,
atpūtas bāzes, mājražotāji, kas aktīvi darbojas, popularizējot Latgales kulināro mantojumu.
Ideja par biedrības nodibināšanu šķita ļoti zīmīga, jo tieši šogad aprit 10 gadi kopš pirmajiem projektiem kulinārā
mantojuma jomā, kā rezultātā Latgales reģions iestājās Eiropas kulinārā mantojuma tīklā. Visus šos gadus Latgales kulinārā mantojuma tīkla darbību koordinēja Tatjana Kozačuka, Krāslavas
novada tūrisma informācijas centra
vadītāja, kura ar savu darbu un arī
bez projektu ﬁnansējuma ir spējusi noturēt uzņēmēju interesi, un rezultāts ir nupat izveidotā
Latgales kulinārā mantojuma biedrība! Tatjana Kozačuka,
Latgales reģiona kulinārā mantojuma tīkla koordinatore
un biedrības „Latgales kulinārā mantojuma centrs” valdes
priekšsēdētāja uzsvēra: „Īstenībā šī ideja biedrības dibināšanai radās pašiem uzņēmējiem, un tieši par to man ir liels
prieks un gandarījums. Tas nozīmē, ka viņi grib turpināt darbību Latgales kulinārā mantojuma tīklā, attīstīt gastronomisko tūrismu un strādāt Latgales labā! Jebkura reģiona iepazīšana „izgaršojot” nebūt nav mazāk aizraujoša un informatīva
kā dabas skaistuma apbrīnošana vai arhitektūras pieminekļu
izpēte. 2014. gadā Latgales reģions svin 10 gadu jubileju
kopš tas darbojas Eiropas kulinārā mantojuma tīklā. Vēlos
pateikties visiem, kas aktīvi darbojās šajā tīklā visus šos gadus, bet īpašs paldies tiem uzņēmumiem, kas darbojās tīklā
jau 10 gadus no pašiem pirmsākumiem, un šādu uzņēmumu
mums ir 7 - atpūtas komplekss «Mežinieku mājas», lauku
māja «Upenīte», kafejnīca «Kristīne», zemnieku saimniecība «Kurmīši», kafejnīca «Papardes zieds», viesnīca «Piedru-

ir saistītas ar dabas resursu valsts
nodokļa likmes palielinājumu par
sadzīves atkritumu apglabāšanu.
Saskaņā ar 06.11.2013. grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā likme par sadzīves atkritumu apglabāšanu ir palielināta līdz
12,00 EUR/t, iepriekšējā nodokļa
likme bija 7,00 Ls/t, tas ir 9,96

ja» un muzejs «Andrupenes lauku sēta». LIELS PALDIES
par Jūsu ieguldījumu, izturību, pozitīvismu un uzticību!”
Sākums kulinārā mantojuma tīkla attīstībai Latgalē ir radies, pateicoties biedrībai „Eiroreģions “Ezeru zeme””, kas

Jaunas īpašā atbalsta shēmas ieviešanu pieļauj Eiropas Padomes un Parlamenta apstiprinātie pārejas
noteikumi 2014. gadam, kas paredz iespēju palielināt
arī kopējo pieejamo īpašo atbalstu Latvijai no 5,13
līdz 10,15 miljoniem eiro. Tādēļ pieņemts lēmums
palielināt arī īpašā atbalsta par pienu un īpašā atbalsta par lopbarības sēklu un sēklas kartupeļu ﬁnansējumu, kas sniegtu iespēju piešķirt pilnīgu noteikumos paredzēto atbalsta apmēru. Īpašais atbalsts bez
izmaiņām tiks turpināts par cietes kartupeļu kvalitātes uzlabošanu.
Paredzētās īpašā atbalsta izmaiņas, tajā skaitā par
jauna īpašā atbalsta par liellopiem ieviešana vēl saskaņojama ar Eiropas Komisiju.
Īpašā atbalsta shēmas tiks īstenotas vairs tikai
2014. gadā, savukārt ar 2015. gadu lauksaimniekus
sagaidīs jaunas izmaiņas, jo tiks ieviesta tiešo maksājumu reforma.
Informāciju sagatavoja:
Dagnija Muceniece,
ZM
Preses
un sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja

tīkla dalībnieku atpazīstamība ir nodrošināta, izmantojot
vienotu kulinārā mantojuma logotipu. Galvenie šī tīkla mērķi ir uzņēmējdarbības veicināšana, patērētāju vajadzību apmierināšana caur reģionālās identitātes stiprināšanu, veicinot reģionālo ēdienu atpazīstamību, pamatojoties uz Eiropas
mārketingu, kā tradicionālo un mūsdienīgo ēdienu attīstību,
balstoties uz vietējo un reģionālo resursu izmantošanu.
Šobrīd tiek īstenots Eiropas kaimiņattiecību un partnerības
instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu
sadarbības programmas projekts Nr.LLB-2-266 „Kulināro
pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos,
pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju” (BELLA
CUISINE), kura ietvaros tiek īstenots daudz aktivitāšu kulinārā mantojuma popularizēšanai Latgalē un
Vitebskas apgabalā. Bet kā viena no
galvenajām projekta aktivitātēm ir
paredzēta starptautiskā kulinārā mantojuma centra izveide
vienā no vēsturiskajām Krāslavas pils kompleksa ēkām. Ir
paredzēts, ka šis centrs durvis apmeklētajiem vērs vaļā jau
šovasar.
No 7.līdz 9.februārim visi tika laipni aicināti uz ikgadējo starptautisko tūrisma izstādi „Balttour 2014”, kas notika
Rīgā. Šogad izstādē Latgales stenda vienojošais moto bija
kulinārais mantojums. Latgales stendā varēja nogaršot un
iegādāties Latgales saimnieku sarūpētos gardumus, kā arī
Vitebskas apgabala kulināro mantojumu. Izstādē bija lieliska iespēja saņemt jaunus informatīvos materiālus, tajā skaitā
projekta „BELLA CUISINE” ietvaros izdoto brošūru „Latgales reģiona un Vitebskas apgabala kulinārais mantojums”,
kas var būt arī kā pavārgrāmata un noderēt saimniecēm
virtuvē. Stenda apmeklētāji varēja iepazīties ar 2 jauniem
gastronomiskajiem maršrutiem - „Iepazīsti Dienvidlatgales
kulināro mantojumu” un „Iepazīsti Ziemeļlatgales kulināro
mantojumu”.
Biedrība „Latgales kulinārā mantojuma centrs”

LATGALES UZŅĒMĒJI NODIBINĀJA BIEDRĪBU
„LATGALES KULINĀRĀ MANTOJUMA CENTRS”
izstrādāja un īstenoja 2 Еiropas Savienības projektus šajā
jomā. Ideja par iestāšanos kulinārā mantojuma tīklā radās,
iedvesmojoties no Aukštaitijas reģiona (Lietuvā) pieredzes.
Sadarbības ar lietuviešu partneriem rezultātā tapis projekts
“Kulinārā mantojuma tīkla uzlabošana Latgalē” (Latgale
CUISINE), kura ietvaros 2004.gadā Latgale iestājās Eiropas kulinārā mantojuma tīklā. Otrs projekts tika izstrādāts
un īstenots programmas Interreg IIIA «Iepazīsti Ezeru zemi»
ietvaros (2005.-2006.g.).
Tāpat 6 gadu garumā Latgales reģiona attīstības aģentūra
sekmīgi sadarbojās ar Zviedrijas reģionu – Skane, kas oﬁciāli ir Eiropas kulinārā mantojuma tīkla koordinators. Šobrīd
Eiropas kulināra mantojuma tīkls apvieno 27 pilntiesīgos
reģionus, tajā skaitā: 4 reģioni Dānijā, 3 Vācijā, 1 Latvijā
(Latgale), 1 Lietuvā (Аukštaitija), 2 Norvēģijā, 9 Polijā, 6
Zviedrijā un 1 Ukrainā. Kā arī darbojas 4 reģioni – kandidāti, tajā skaitā reģions Split-Dalmatia no Horvātijas, reģions
Malopolska no Polijas, Alanya reģions no Turcijas un Vitebskas apgabals (Baltkrievija). Eiropas kulinārā mantojuma
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JAUNSARGU
SVINĪGAIS SOLĪJUMS
2014.gada 27.janvārī Krāslavas
Valsts ģimnāzijā notika jaunsargu
svinīgais solījums. Ik gadu šī pasākuma ietvaros bērni un jaunieši
saņem jaunsargu apliecības kā apliecinājumu dzimtenes mīlestībai,
patriotismam un pārliecībai, ka viņu
uzsāktā darbība ir nepieciešama
ne tikai viņiem, bet sabiedrībai un
valstij kopumā. Kā katru gadu, tā
arī šogad bērni ļoti nepacietīgi gaidīja šo dienu – četru mēnešu laikā
bija jāpierāda, ka viņi ir cienīgi sevi
saukt par jaunsargiem, - jāapmeklē
nodarbības, jāpiedalās un jāorganizē
pasākumi, pārgājieni utt.
Krāslavas Valsts ģimnāzijas aktu
zālē jaunsargi iesoļoja, dziedot savu
dziesmu. Pēc apsveikuma runas skanēja Latvijas valsts himna, un tad
notika svinīgā zvēresta nodošana.
Tajā jaunsargi solīja nežēlot savus
spēkus un prātu labākas dzīves vei-

došanai savas dzimtās zemes un Latvijas tautas labā, kā arī apsolīja pēc
labākās sirdsapziņas pildīt jaunsargu
pienākumus.
Pēc svinīgās daļas notika saviesīgā daļa, kur jau neoﬁciālā gaisotnē
jaunsargi veica dažādus pārbaudījumus, ko bija sagatavojuši vecākie
jaunsargi, kā arī cienājās ar iepriekš
sagatavotiem gardumiem.
Bērni bija gandarīti un priecīgi par
notikušo. Mēs, 308.Krāslavas jaunsargu vienība, savās rindās aicinām
visus 5. – 12.klašu skolēnus, kam
interesē militārā joma, pārgājieni,
tūrisms un dažādi piedzīvojumi.
Paldies bērnu vecākiem par atbalstu, kā arī izsaku pateicību Krāslavas Valsts ģimnāzijai par iespēju organizēt šo pasākumu.
Dzintars Patmalnieks,
308.Krāslavas jaunsargu vienības
jaunsargu instruktors

KRĀSLAVAS NOVADA
DATORĀTRRAKSTĪŠANAS
KONKURSS
6.februārī
Krāslavas
Valsts ģimnāzijā notika
Krāslavas novada datorātrrakstīšanas konkurss.

Konkursa mērķis ir attīstīt
skolēnu iemaņas darbā ar datoru, paaugstināt prasmes teksta
ievadīšanā, izmantojot datora
klaviatūras „aklo” metodi (neskatoties uz klaviatūru).
Aklā rakstīšana ir metode, kuras pamatā ir kinemātiskā (kustību) atmiņa. Ar šīs prakses metodēm var sasniegt daudz lielāku
ātrumu datu ievadē, jo īpaši, ja
jums ir nepieciešams pārrakstīt
tekstu no cita vizuālā materiāla.
Rakstot ar aklo rakstīšanas metodi, ievērojami palielinās datu
ievades ātrums, kā arī mazinās

nogurums un kaitējums acīm.
Konkursā aktīvi piedalījās 24
skolēni no Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, Krāslavas pamatskolas un Krāslavas Valsts
ģimnāzijas.
Lielā konkurencē skolēni parādīja izcilus rezultātus.
5.-6.klašu grupa
I vieta - Dana Korjakina (Varavīksnes vsk.)
II vieta - Edgars Panﬁlo (Varavīksnes vsk.)
III vieta - Elza Vagale (Krāslavas pamatskola)
Atzinība - Jurģis Viļums
(Krāslavas pamatskola)
7.-9.klašu grupa
I vieta - Pauls Nartišs (Krāslavas pamatskola)

II vieta - Deniss Gavrilovs
(Krāslavas pamatskola)
III vieta - Diāna Liepiņa
(Krāslavas pamatskola)
Atzinība - Filips Ginters
(Krāslavas pamatskola)
10.-12. klašu grupa
I vieta - Anastasija Čilikina
(KVĢ)
II vieta - Artūrs Kvjatkovskis
(KVĢ)
III vieta – Emīls Puzo (KVĢ)
Atzinība - Santa Marija Meirāne (KVĢ)
Paldies visiem skolēniem par
piedalīšanos sacensībās!
Jeļena Japiņa,
Krāslavas novada
informātikas skolotāju
MA vadītāja

kultūra

LĪNIJDEJU GRUPAS „HARMONIJA” JUBILEJAS KONCERTS
Sava kolektīva jubilejas koncerta dienā Skaistas tautas nama līnijdeju grupas „Harmonija” dalībnieces uzstājās jau 130. reizi. Taču savu pirmo priekšnesumu, kas notika Valentīna dienā pirms 10 gadiem, viņas atceras līdz šim laikam. Tolaik ansambļa vadītāja
bija skolotāja Sandra Mateja. Tagad jau sesto gadu kolektīvu vada Sanita Vecele.

Viens no koncerta numuriem - modes demonstrējumi.

Kolektīva vadītāja Sanita Vecele pieņem apsveikumus.

Čigānu deja „Harmonijas” izpildījumā izpelnījās lielu
skatītāju sajūsmu, skaļus aplausus un saucienus „atkārtot”.

Deju ar lauku dzīves tematikas elementiem skatītāji pirmo reizi redzēja, kad līnijdeju grupa „Harmonija” uzstājās
Krāslavas gadatirgū. Skaistas pagasts prezentēja pircējiem ne tikai vietējā ražojuma produktus, bet arī pašdarbības kolektīva priekšnesumu.

Pēc skatītāju ovācijām „Harmonijas” dalībnieces atgriezās
10 gadu jubilejā kolektīvu sveic pagasta vadītāja Gundega Grišāne un novada domes uz skatuves un vēlreiz izpildīja savu jautro un nebēdnīgo deju.
deputāte Viktorija Lene.
Elvīras Škutānes foto
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NOSLĒDZIES PĀRROBEŽU PROJEKTS
„SMART LIGHT”

2014.gada janvārī notika pēdējās Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Smart Light” aktivitātes – mācību braucieni, semināri, partneru tikšanās, brošūru un bukletu
izdošana. Projektā Krāslavas novada dome sadarbojās ar partneriem Lietuvas pilsētā Ignalinā –
Ignalinas AES attīstības aģentūru, kas bija projekta vadošais partneris, kā arī Ignalinas rajona pašvaldību, ar kopīgu mērķi veicināt vides aizsardzības pasākumus un videi nekaitīgu, energoefektīvu
tehnoloģiju izmantošanu.
Visu partneru pārstāvji piedalījās mācību braucienā uz Dāniju un Zviedriju, kā arī guva
pieredzi Latvijā. Krāslavas
pašvaldības pārstāve Inese Urbāne stāsta par redzēto: „Zviedrijā tiku iepazīstināta ar Malmo
pilsētas ekoloģiskās attīstības programmu, tās mērķiem
un pielietotajām metodēm, tai skaitā zaļo jumtu ierīkošanu pilsētas ēkām. Tika izklāstīti zaļo jumtu ierīkošanas
un kopšanas principi, iepazinos ar zaļo jumtu dažādajiem

veidiem un pielietojumu. Dānijā tika apmeklētas alternatīvo enerģiju stacijas. Ļoti vērtīgs bija ilgtspējīgās enerģijas
salas Samso apmeklējums, iepazīšanās ar tās attīstības stratēģiju. Tika apmeklētas vēja enerģijas spēkstacijas, salmu
un šķeldas apkures sistēmas plašām apdzīvotām vietām,
elektriskā autotransporta novietnes.” Latvijā, savukārt tika
apmeklēts „Latvenergo” Energoefektivitātes centrs Jūrmalā, Enerģētikas muzejs Ķegumā un Ķeguma HES, iepazīta
Jūrmalas un Līvānu pašvaldību projektu pieredze enerģijas
taupīšanā, jo īpaši ielu apgaismojuma jomā.
Projekta ietvaros pašvaldības ēku energoefektivitātes

noteikšanai iegādāts termogrāfs; ir tapuši arī divi informatīvi materiāli - buklets „Siltinām mājas un logus”, kā arī
krāsojama uzdevumu grāmata pirmsskolas un sākumskolas
bērniem „Mazā LEDiņa piedzīvojumi Krāslavas novadā”.
Iepriekš projektā Krāslavas un Ignalinas pašvaldībās tika
organizētas mācības un vasaras nometnes skolēniem, velomaratoni, konferences par efektīvu apgaismojumu, mācību
brauciens Lietuvā. Lielākā investīciju daļa bija vērsta uz
LED apgaismojuma sistēmu ieviešanu – Krāslavā projekta
ietvaros LED apgaismojums ir uzstādīts pilsētas vēsturiskajā centrā – Lāčplēša, Brīvības, Tirgus un Baznīcas ielās.
Projektu „Vides aizsardzība, attīstot apgaismojuma sistēmas Ignalinā un Krāslavā”/ „Smart Light” līdzﬁnansē Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma.
Ināra Dzalbe,
Attīstības nodaļas vadītāja

intervija ar uzņēmēju
„Skaistums un mīlestība glābs pasauli!” ir pārliecināta
kosmetoloģe Oksana Karabeško, skaistuma salona „Oksana” īpašniece, Starptautiskās CIDESCO Rīgas Kosmētikas
skolas absolvente (CIDESCO-Starptautiskā kosmetoloģijas
un estētikas komiteja). Jau 8 gadus Oksana palīdz krāslavietēm izskatīties labāk, būt valdzinošām un pārliecinātām par sevi.
- Kurā dzīves momentā tu saprati, ka vēlies saistīt savu karjeru ar sieviešu skaistumu?
- Ar kosmetoloģiju sāku nodarboties tad, kad mainīju dzīves vietu un pārcēlos uz Latviju. Šis laiks
sakrita ar to periodu, kad skaistuma sfēra sāka aktīvi attīstīties, bet
Krāslavā šī niša bija brīva. Taču
var teikt, ka šo darbības jomu es
izvēlējos jau agrāk, jo pirms tam
es jau 8 gadus strādāju medicīnā,
pabeidzu masieru kursus, apmācībās ieguvu praktiskas zināšanas
un iemaņas sejas kopšanā.
- Ar kādām grūtībām bija
jāsaskaras, kad tika atvērts salons?
- Atvērt salonu bija diezgan
viegli, taču vajadzēja nodrošināt
arī noteiktu naudas summu. Tolaik
bez problēmām varēja noformēt
un saņemt kredītu, līdz ar to īpašas grūtības nebija radušās. Sarežģījumi sākās tad, kad pienāca laiks
atdot parādus.
- Kā tev šķiet, kas vajadzīgs,
lai uzsāktu savu biznesu?
- Pirmkārt, ir vajadzīga vēlēšanās. Nevaru teikt, ka kāds nav
palīdzējis vai nav atbalstījis, ka
mums kaut kas nebija atļauts. Man
viss izdevās. Otrkārt, esmu pārliecināta, ka ir nepieciešams mīlēt to,
ko tu dari, un ticēt, ka viss iecerētais piepildīsies. Un, protams, ļoti
svarīgs ir ģimenes atbalsts.
- Kas tev visvairāk patīk tavā
darbā un kas neapmierina?
- Man patīk viss! Mans darbs
ir arī mans hobijs, ar to es nodarbojos ar prieku, un esmu laimīga,
kad redzu sava darba rezultātu. Šī
profesija palīdz man būt mundrai
un dzīvespriecīgai.
- Vai tu gribētu, lai taviem dēliem, kad viņi izaugs, arī būtu
savs bizness?
- Bērniem pašiem ir jāizvēlas,
ar ko viņi grib nodarboties. Taču,
manuprāt, mūsdienās obligāti ir
jāiegūst augstākā izglītība. Par to
es ar viņiem runāju jau šodien.
Protams, būs labi, ja viņi strādās

savā individuālajā uzņēmumā,
taču ir arī mīnusi – maz brīvā laika, vairākus jautājumus nepieciešams risināt patstāvīgi, un daudz
kas atkarīgs no ekonomiskās situācijas valstī.
- Kādas problēmas ir pašlaik,
kad šajā sfērā darbojies jau 8
gadus?
- Kredīti ir atmaksāti, un īstenībā man nav par ko sūdzēties, tāpēc
nevaru teikt, ka pastāv kaut kādas
problēmas. Protams, katrā sfērā ir
savas nianses. Šī biznesa joma ir
saistīta ar pastāvīgu izglītošanos,
ir daudz jāmācās, un tam ir vajadzīgi arī ﬁnanšu līdzekļi.
Man ir prieks par to, ka ir pastāvīgi klienti. Cilvēki vairs neizturas
pret kosmetoloģiju ar lielu piesardzību, viņi zina, kas un kāpēc notiek.
- Kādus skaistumkopšanas
pakalpojumus sniedz tavs salons?
Pirmkārt, tās ir procedūras sejas
ādai - tīrīšana, ķīmiskais pīlings,
dažādas maskas atkarībā no ādas
stāvokļa un tās tipa. Injekciju
metodes - mezoterapija, biorevitalizācija. Turklāt piedāvājam
klientiem dekoratīvās kosmētikas
uzklāšanu, caurumu izduršanu ausīs, kā arī uzacu korekciju ar vasku un citas procedūras. Otrkārt,
ķermeņa kopšana - limfodrenāža,
ķermeņa ietīšanas procedūras,
masāža, solārija pakalpojumi.
Salonā strādā friziere, manikīra
un pedikīra meistare. Tas ir ļoti
ērti, kad klienti, piemēram, pirms
svinībām, kāzām šeit var ne tikai
uzklāt dekoratīvo kosmētiku, bet
arī izmantot friziera, manikīra un
pedikīra meistara pakalpojumus.
Mūsu salonā ir viss, kas ir nepieciešams, lai sagatavotos svētkiem.
- Vai visi iedzīvotāji var atļauties izmantot šos pakalpojumus?
- Tos noteikti var atļauties cilvēki ar vidēju un augstu ienākumu līmeni. Tie, kas strādā un
saņem darba algu, manuprāt, var
apmeklēt mūsu skaistuma salo-

LAI UZSĀKTU SAVU BIZNESU,
VAJADZĪGA TIKAI VĒLĒŠANĀS

nu. Vislētākā procedūra maksā
2 eiro - tā ir uzacu korekcija ar
vasku, bet visdārgākā - mezoterapija, šī pakalpojuma cena ir 50
eiro. Mezoterapijas procedūras
Krāslavā nav ļoti pieprasītas, bet
ļoti populāras ir sejas maskas,
ādas tīrīšana, pīlingi un vaksācija,
par ko ir jāmaksā vidēji 25 eiro.
Sejas ādas tīrīšanas procedūra tiek
veikta ne tikai tāpēc, lai vizuāli
uzlabotu ādas stāvokli, dažkārt tā
ir nepieciešama kā ārstēšanas paņēmiens. Ir vēlams padomāt par
proﬁlaktiskajām sejas kopšanas
procedūrām. Mūsdienās sievietes
jau 20 gadu vecumā sāk apmeklēt
kosmetologu.
- Ar ko profesionālie kosmētiskie līdzekļi atšķiras no tiem,
ko pārdod veikalā?
- Galvenais ir sastāvs, komponenti. Kosmētikas līdzekļos,
kas ir domāti plašam patērētāju
lokam, tiek izmantoti lētāki komponenti un daudz konservantu.
Profesionālajos līdzekļos aktīvi
komponenti ir lielākā koncentrācijā, un tiem ir dziļāka iedarbība,
taču cilvēks, kuram nav speciālās
izglītības, nebūs spējīgs izmantot
tos atbilstoši visiem mērķiem.

Mums ir arī profesionālās kosmētikas analogi, kurus var izmantot
mājas apstākļos. Tie ir ļoti kvalitatīvi un jau ieguva popularitāti
mūsu klientu vidū.
- Bieži vien saka, ka ādas stāvoklis liecina par cilvēka iekšējo
orgānu veselību. Vai tādos gadījumos kosmetoloģija ir bezspēcīga?
- Speciālists var noteikt, vai tā
ir estētiska rakstura problēma vai
tā ir saistīta ar kādu iekšējo orgānu stāvokli. Ja tiek konstatēts
sejas ādas iekaisums, ir pinnes,
dažādi komedoni, tad vajadzīga
kosmetologa konsultācija, tas ieteiks nepieciešamās procedūras.
Ādas stāvokli ietekmē arī uzturs
- ātro uzkodu, saldo gāzēto dzērienu lietošana veicina ādas stāvokļa
pasliktināšanos. Ja ādas problēmas ir saistītas ar iekšējo orgānu
slimībām, kosmetologam ir grūti
palīdzēt klientam.
- Vai salona pakalpojumus izmanto vīrieši?
- Jā. Pirmkārt, stiprā dzimuma
pārstāvji izmanto solāriju, dažiem
ir vēlēšanās veikt sejas tīrīšanu.
Taču visbiežāk vīrieši iegādājas
dāvanu kartes savām mīļotajām

sievietēm.
- Kādu padomu tu varētu dot
mūsu lasītājām, lai viņas vienmēr labi izskatītos?
- Krāslavā dzīvo skaistas sievietes. Lai izskatītos labi, jābūt optimistiskām, lai vienmēr būtu labs
garastāvoklis. Tas ir galvenais.
Grumbiņas nespēs sabojāt laimīgas, dzīvespriecīgas un pozitīvas
sievietes koptēlu.
Protams, ir jāpievērš uzmanība
arī sejas ādas, ķermeņa, roku un
matu kopšanai. Bet, ja jums rodas
problēmas, kas ir saistītas ar kosmetoloģiju, nekautrējieties, nāciet
uz mūsu salonu, un es centīšos palīdzēt jums ar padomu.
- Avīzes numurs ar šo interviju iznāks Valentīna dienā, ko
tu gribētu novēlēt tiem, kas ir
iemīlējušies!
- Mīliet, cieniet un saudzējiet
viens otru! Skaistums un mīlestība glābs pasauli!
Pierakstīties pie kosmetoloģes
Oksanas Karabeško var pa tālruni 28665920.
Intervēja
Elvīra Škutāne
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zīvesbiedri Antoņina un
Vladislavs Atmani svinēja
zelta kāzas ģimenes lokā. Līgavas
kāzu pušķis, līgavaiņa piespraude,
skaisti apsveikumi, sirsnīgi novēlējumi un saucieni „rūgts!”. Pavasarī pāris plāno organizēt laulības
baznīcā - viņiem gribas izjust pilnībā šo aizkustinošo ceremoniju.
Pirms 50 gadiem viņus salaulāja
slepeni, naktī, puskrēslā.
* * *
bi dzīvesbiedri ir kara bērni, dzimuši daudzbērnu
ģimenē, Antoņinai bija 8 brāļi
un māsas, Vladislavs nāk no ģimenes, kurā tika audzināti četri
bērni. Vladislava vecākiem bija
liela saimniecība, brīnumainā kārtā viņi netika deportēti 1941. un
1947. gadā. Pagasta priekšsēdētājs
bija godīgs un cienījams cilvēks,
viņš paziņoja, ka viņa pagastā nav
neviena, ko varētu izsūtīt.
Antoņinas ģimene nebija turīga,
bet arī viņi nedzīvoja trūcīgi. Tēvs
pelnīja, nodarbojoties ar galdniecību un celtniecību, bet mātei
bija zelta rokas. Visām meitenēm
ģimenē bija adītas kleitiņas, bet
zēniem viņa šuva kreklus un adīja svīterus. Mājās uz galda bija
pašausti galdauti, bet uz gultām
- sedziņas. Par laimi, neviens no
Vladislava un Antoņina ģimenes
locekļiem karā nav cietis.
* * *
ntoņinas dzimtene - Rēzeknes rajona Gaigalavas
pagasts, bet Vladislavs ir dzimis
Šķaunes pagastā. Nākamie dzīvesbiedri iepazinās Ludzas lauksaimniecības tehnikumā, kur abi
mācījās. Draudzība turpinājās
Dagdas rajonā, uz kurieni pēc tā
laika absolventu sadales norīkojuma aizbrauca Antoņina, bet Vladislavs atgriezās dzimtajā kolhozā „Dzimtene”, taču viņš zvanīja
meitenei katru dienu.
Kad atnāca pavēste un bija jādodas armijā, Antoņina uzdāvināja nākamajam karavīram lakatu
tumšā ķiršu krāsā. Pēc neilga laika
no Vladislava atnāca vēstule. Tā
sākās sarakste. Antoņina rakstīja
vēstules skaistā rokrakstā, uz 2-3
lapām un tad ar nepacietību gaidīja atbildi. Vladislava vēstules
nebija tik romantiskas, parasti tur

A

TĀ IR ĪSTA MĪLESTĪBA

Viņi saka, ka tā nav mīlestība, bet vienkārši pieradums, un stāsta par 50 gadiem, kas
nodzīvoti kopā.
Tikai gandrīz nemanāmi motīvi no viņu atmiņām, kas ir līdzīgi zirnekļtīkla pavedieniem, liek saprast, ka šie divi cilvēki nevienu reizi dzīvē nav nožēlojuši, ka satika viens
otru, ka viņiem nebija nopietnu strīdu, kad sievas sūdzas savām draudzenēm - „bet manējais, varat iedomāties...”, ka šīs sievietes rokas nepazīst vīriešu darbu, ka abi ļoti uztraucas un pārdzīvo, ja kāds saslimst, ka viņi dzīvo, lai palīdzētu viens otram, savām
meitām, mazbērniem un mazmazbērniem.
Klausoties viņu stāstu un apskatot vecās fotogrāfijas, var gandrīz reāli sajust, ka šo
smaidīgo cilvēku pāri kāds it kā apsedzis ar lielu rūtainu pledu, kas ir ļoti mājīgs, mīksts
un silts. Bet varbūt tieši tā izskatās īsta mīlestība, kuru viņi saudzīgi glabāja un loloja
veselu pusgadsimtu?

A

A

bija tikai dažas rindas, ko varēja
izlasīt ar lielām grūtībām.
Pat tad, kad Antoņina atgriezās
mājās pēc dejām klubā ļoti vēlu,
viņa sēdās pie galda, ņēma papīru
un rakstīja vēstuli savam mīļotajam. Tā pagāja 3 gadi.
Tajā laikā, kad Vladislavs jau
atgriezās no dienesta armijā, Antoņina dzīvoja Krāslavā. Nepagāja ne mēnesis, kad reiz Vladislavs
atbrauca pie savas mīļotās un teica: „Ir jāpasūta gredzeni, mēs precēsimies!” 1964.gada 25.janvārī
viņi svinēja kāzas.
No sākuma Atmani dzīvoja
Krāslavā, bet, kad pēc gada piedzima meitiņa Inta, ģimene pār-

cēlās uz Šķauni, uz Vladislava vecāku mājām, kur dzīvoja 7 gadus.
„Vīra vecāki bija labi cilvēki
- sirsnīgi, strādīgi,” atceras Antoņina. „Māte pieskatīja mūsu meitiņu, bet mēs daudz strādājām...”
* * *
airāk nekā 50 gadus Antoņina strādāja grāmatvedības sfērā un aizgāja pensijā tikai
71 gada vecumā.
Pateicībā par viņas godprātīgo
darbu vācu ﬁrmas īpašnieks, pie
kura Antoņina strādāja par galveno grāmatvedi, organizēja viņai
par godu atvadu balli, uzdāvināja
viņai skaistu pušķi, kurā bija 70
neļķes, un ceļazīmi uz kūrortu.

V

METEŅI
ROBEŽNIEKOS

Svinēsim Meteņus 1.martā Robežnieku pagastā!
Programma:
09.00- 11.00- pasākums pie
Robežnieku Tautas nama:
-masku balle (Meteņi),
-koncerts,
-pankūkas ar tēju,
-putnubiedēkļu konkurss,
-bērnu tirdziņš „Viss savām
rokām”,
-tirdziņš (saimniecības preces, apģērbs u. c.),
-vizināšanās ar zirgiem.

tušies, lai viņu ģimene dzīvotu
pārticībā. Gribēja iepriecināt meitas, Intu un Sandru, nopirkt jaunas
kleitas, kažokus un cepurītes. Bija
vajadzīgs arī automobilis „Žiguļi”, lai aizvestu bērnus pie jūras.
Tāpēc viņiem vienmēr bija liela
saimniecība. Kad Latvija atguva
neatkarību, Atmani dabūja zemes
gabalu netālu no Krāslavas. Uzbūvēja kūti, turēja 5 slaucamās
govis, zirgu. Pēc tam nodarbojās
ar aitkopību, ganāmpulkā bija 30
galvas. Vēlāk audzēja arī nūtrijas.
Tā Atmanu pāris nodzīvoja
kopā 50 gadus. Vai ģimenē bija
arī strīdi?
„Bez strīdiem neiztikt!” iesaucās Antoņina. „Te viņš manas puķes samīdīja, kad brauca ar savu
tehniku, te brīvdienās aizbrauca
uz medībām, bet man bija garlaicīgi vienai mājās.”
Acīmredzot, gadi pagāja tik
ātri, ka dzīvesbiedriem nepietika
laika nopietniem konﬂiktiem. Vajadzēja gan bērnus audzināt, gan
uz darbu paspēt, gan tikt galā ar
mājas saimniecību.
* * *
ntoņinas un Vladislava Atmanu vislielākā bagātība ir
viņu meitas, 5 mazbērni un 2 mazmazbērni - Gabriela un Renārs, un
līdz šim laikam viņu saimniecībā
ir gotiņa, jo bērniem garšo piens.
„Pašlaik mans galvenais darbs
- cept pankūkas mazbērnam. Man
ir sava recepte - mīklā es ielieku
ķirbi, burkānus, ābolus, banānus,
olas, kanēli. Anrijam, manam
mīļākajam mazbērnam ļoti garšo
manas pankūkas,” pastāstīja Antoņina, „par tām viņš saka man
paldies un nobučo. Tagad viņš
mācās Daugavpilī, bet katru vakaru man zvana.”
Pankūkas Antoņina cep darba
dienās, bet svētdienās agri no rīta
viņa dodas uz baznīcu un lūdzas
Dievam, lai bērni, mazbērni un
mazmazbērni būtu veselīgi un laimīgi.
Elvīra Škutāne
Foto no
Atmanu ģimenes arhīva

UZMANĪBU!

12.00- rikšotāju sacensības
– pasākums s.Kazinova, Robežnieku pagasts, Krāslavas
novads.
Sliktu laika apstākļu dēļ
programmā iespējamas izmaiņas.

Sava darba mūža laikā Antoņina
strādāja 10 priekšnieku vadībā, un
katram bija nepieciešams pielāgoties, ar visiem atrast kopējo valodu. Arī vīrs Vladislavs vienmēr
strādāja vadošos amatos, un mājās
tieši viņš bija ģimenes galva, bet
Antoņina - kakls.
* * *
zīvojot Krāslavā, Atmani
aktīvi iesaistījās sabiedriskajā dzīvē, jo vēl skolas gados
abi bijuši aktīvisti. Dzīvespriecīgi,
modri, atbildīgi - vairāk nekā 20
kāzās viņi bija vedēji. Antoņina
dziedāja folkloras kolektīvā „Rudzutaka”.
Abi dzīvesbiedri vienmēr cen-
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svētki un jubilejas
12. februārī Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks atzīmēja skaisto 50 gadu jubileju. „Krāslavas Vēstis” redakcija nolēma sagatavot mūsu pašvaldības vadītājam pārsteigumu un apkopoja Krāslavas
novada iedzīvotāju novēlējumus.

Viktors: „Vēlu Gunāram Upeniekam labu veselību un panākumus darbā. Lai turpina darbu pilsētas un visa Krāslavas novada
labā! Viņš ir labs cilvēks, tāpēc
novēlu viņam visu to labāko.”

Marina: „Vēlu Gunāram veselību, panākumus, visu to labāko! Mums pilsētā ir kārtība, un
viss ir sakopts. Un cik gaumīgi
bija izrotāta pilsēta Jaungada
svētkos!”

Broņislavs: „Vēlu veselību
un panākumus darbā! Izdarīts ir
daudz. Lai arī turpmāk mūsu pilsēta kļūst vēl pievilcīgāka!”

Ņina: „Es labi pazīstu Gunāru, kādreiz kopā strādājām, viņš
bija agronoms. Tolaik mēs pat
nenojautām, ka viņš pacelsies tik
augstu. Viņš ir malacis! Ļoti talantīgs un sekmīgs cilvēks! Kad
Gunārs kļuva par pilsētas galvu,
Krāslava ir mainījusies. Viņš
daudz ko izdarīja pilsētas labā,
cilvēki ir ļoti gandarīti. Strādājot
LR Saeimā, viņš arī centās atbalstīt Krāslavu. Vēlu viņam veselību, laimi, panākumus darbā, lai
viņam vienmēr viss izdodas!”

Oksana: „Vēlu Gunāram
Upeniekam veiksmi, veselību,
labklājību un visus dzīves labumus. Lai arī politikā viņam labi
veicas!”

Sveicam jubilejā, Gunār!
Regīna: „Upenieks ir labs
cilvēks, labs vadītājs - uzbūvēja
jaunas ietves, vecāka gadu gājuma cilvēkiem tas ir ļoti ērti! Vēlu
viņam stipru veselību, tas cilvēka dzīvē ir vissvarīgākais.”

Marija: „Mums ir labs pašvaldības vadītājs. Manuprāt,
laba veselība viņam ir, tāpēc
novēlu turpināt strādāt, jo viņam
tas labi sanāk.”
Garāmgājējs (steidzās uz
autobusu): „Novēlu mūsu domes priekšsēdētājam laimi, veselību un veiksmi!”

Aleksandrs: „Vēlu viņam veselību un labklājību personīgajā
dzīvē! Un kā novada vadītājam lai turpina tādā pašā garā! Gribētos teikt viņam lielu paldies par
to, ko viņš izdarīja. Pilsēta vienkārši pārvērtās, ir skaista un sakopta. Kad būs vēlēšanas, obligāti iešu balsot par G.Upenieku,
ceru, ka tā rīkosies arī citi mūsu
pilsētas iedzīvotāji.”

Jevgēņija ar dēlu Robertu:
„Es atbraucu uz dzimto pilsētu
ne ļoti bieži, un labi redzu, kā tā
mainās un attīstās - jaunas puķu
dobes, ietves, apgaismojums,
ceļi. Kad devos prom no Krāslavas, viss bija sliktā stāvoklī. Pašlaik pilsēta mani ļoti iepriecina!
Vēlu Krāslavas novada vadītājam laimi, veselību, panākumus
darbā. Lai arī turpmāk viņam izdodas uzlabot pilsētnieku dzīvi!”

Ilona: „Vēlam mūsu domes
priekšsēdētājam labu veselību,
panākumus darbā, laimi! Esam
ļoti gandarīti par to, ka mums ir
tāds vadītājs, viņš darīja visu, lai
mūsu pilsēta būtu ļoti skaista.”

Rita: „Mūsdienās galvenais ir
veselība, un lai personiskajā dzīvē viss ir labi! Paldies par mūsu
skaisto pilsētu, tā izskatās ļoti
labi citu Latgales novada pilsētu
vidū!

Valērijs: „Domes priekšsēdētājs ir tautas kalps, tāpēc gribētos, lai tauta viņa vadībā kļūtu
bagātāka un laimīgāka. Es vēlos, lai pilsēta attīstītos, lai šeit
būtu attīstīta rūpniecība, darba
vietas. Lai pašvaldības vadītājs
varētu tikt galā ar šo uzdevumu,
ir vajadzīga veselība, ko vēlu no
visas sirds!

Deniss: „Novēlu Gunāram
Upeniekam turpināt savu veiksmīgo darbu. Tagad ir labi redzams, ka Krāslavā izdarīts ļoti
daudz. Jubilejā gribu novēlēt laimi, veselību un uzņēmību!”

Ņina: „Mēs dzīvojam Krāslavā neilgu laiku, taču labi redzam
G.Upenieka darba rezultātus, un
varam salīdzināt. Gribu novēlēt
viņam veselību, panākumus!
Tagad mēs esam Eiropas Savienībā, lai izdodas piesaistīt vēl
vairāk investīciju mūsu pilsētā.
Katru gadu tā kļūst arvien skaistāka, tas ir acīmredzami. Tikai
žēl, ka kopskatu bojā pamestas
ēkas, kas pieder privātpersonām,
jāpieprasa, lai šie cilvēki sakārto
savu īpašumu!”
Novēlējumus apkopoja
Elvīra Škutāne un Boriss Tarleckis

8 Kraslavas V

ESTIS

dažos teikumos

Š

ogad „Gada balva medicīnā
2013” pasniegta desmit nominācijās, lai godinātu veselības
nozarē strādājošos par apzinīgu
un pašaizliedzīgu darbu pacientu
veselības labā. Sešās nominācijās
uzvarētājus noteica iedzīvotāji,
bet četrās nominācijās -nozares
ekspertu žūrija.
Par „Gada ārsta palīgu” sabiedrības balsojumā atzīta Krāslavas
slimnīcā praktizējošā ambulatorās
aprūpes ārsta palīdze ar 30 gadu
darba stāžu medicīnā Antoņina
Sinkeviča. Mediķi dēvē arī par
Kombuļu pagasta „labo gariņu”.
Viņa savos pacientos klausoties
ne tikai, domājot par slimību, bet
arī mēģinot saprast cilvēku problēmas un dzīves sarežģījumus kopumā.
februārī Latgales plānošanas reģiona pašvaldību

2.

vadītāji piedalījās Sveču dienas
dievkalpojumā Vissvētākās Jēzus
Sirds Rēzeknes katoļu katedrālē.
Pēc dievkalpojuma Latgales
plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs, klātesot Latgales pašvaldību pārstāvjiem, Romas katoļu
Rīgas metropolijas Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskapam Jānim
Bulim pasniedza LPR Atzinības
rakstu. Tas ir augstākais LPR apbalvojums par sevišķiem nopelniem Latgales labā, ko, pārstāvot
visas Latgales reģiona pašvaldības, piešķir LPR Attīstības padome ar savu lēmumu.
Atzinības rakstu J.Bulim LPR
pašvaldību vadītāji piešķīra par
izciliem nopelniem garīgo vērtību, latgaliešu valodas un kultūras
stiprināšanā.

In memoriam

6.

februārī
plkst.
00.43
VUGD saņēma informāciju, ka Krāslavas novada Kombuļu
pagastā deg dzīvojamā māja. Kad
ugunsdzēsēji glābēji ieradās notikuma vietā, vienstāvu dzīvojamā
māja jau dega ar atklātu liesmu un
tai bija iebrucis jumts. Dzēšanas
darbu laikā mājā tika atrasta bojā
gājusi 74 gadus veca sieviete. Kopējā degšanas platība bija 84m2.
Ugunsgrēks bija pilnībā likvidēts
tikai plkst. 07.31.
atvijas Lauku forums (LLF)
šogad jau 4. reizi organizēja „Dižprojektu” vērtēšanu. Šim
titulam vietējās rīcības grupas
(VRG) virza LEADER projektus,
kas realizēti VRG darbības teritorijās ar LEADER ELFLA vai EZF
fonda atbalstu un kas ir teritorijas
lepnums un aktīvo ļaužu darbības
apliecinājums. Šogad LEADER

L

„Dižprojekta 2013” balvai nominēja 16 projektus no visiem Latvijas novadiem. LLF nominācijas
piešķīra divās kategorijās - pēc
žūrijas vērtējuma un skatītāju
simpātijas, balsojot sociālajos tīklos.
LLF janvāra sanāksmē Salacgrīvā paziņoja konkursa laureātus.
Priecājamies, ka Latvijas partnerību „Dižprojekts 2013” mīt
Daugavpils un Ilūkstes novadu
partnerības „Kaimiņi” teritorijā,
savukārt Latvijas populārākais
„Dižprojekts 2013” sociālajos
tīklos ceļo uz mūsu, Krāslavas
rajona partnerību, kas izvirzīja šai
nominācijai projektu „Foto kluba
„Zibsnis” mācību un darba telpu
izveidošana un aprīkošana”.

sports

CĪKSTOŅI – MALAČI!
1.februārī Rīgā norisinājās Latvijas čempionāts grieķu-romiešu, brīvajā un sieviešu cīņā pieaugušajiem.
Šajās sacensībās piedalījās Krāslavas Sporta skolas
cīkstoņi, kas izcīnīja vienu zelta, četras sudraba medaļas un viens sportists ierindojās piektajā vietā.

Salīdzinājumā ar pagājušo gadu, kad mūsu cīkstoņi ieguva vienu zelta un divas bronzas medaļas, šī gada rezultāti ir iespaidīgāki.
Sieviešu
konkurencē
Jeļizaveta
Greitāne
un
Marita
Batura
ierindojās
otrajā
vietā. Alīna
Dimbovska
jau otro gadu pēc kārtas kļuva par valsts čempioni.
BrīvajācīņāsudrabagodalgasieguvaDeinisGorenkounBorissJanovičs.
Oļegs Savinovs, neskatoties uz to, ka cīnījās daudz augstākā svara kategorijā, uzrādīja labu rezultātu un ierindojās 5.vietā.
Apsveicam mūsu sportistus ar godam izcīnītām uzvarām!
Puse no Krāslavas komandas vēl startē junioru grupā un martā piedalīsies Latvijas čempionātā junioriem. Tas norisināsies Liepājā, cerams, ka mūsu sportistiem būs vēl labāki panākumi

16. februārī plkst.14.00 –
senioru balle

„Mīliet
un esiet mīlēti!”.

KRĀSLAVAS
KULTŪRAS NAMA
PASĀKUMI FEBRUĀRĪ

19.
20.
22.
23.

februārī KKN foajē un lielajā zālē - Literāro uzvedumu un skatuves runas konkurss.
februārī KKN lielajā zālē - Novada mūsdienu
deju jaunrades konkurss.
februārī KKN izstāžu zālē - V.Pauliņa radošo darbu izstāde.
februārī KKN lielajā zāle - V.Kozlitina koncerts.

Uzmanību!
25. februārī garāžu īpašniekiem (sekcijas
- A1, B1, V1, D1, K1, Z1, Z, Kс) plkst. 11.00
obligāti ir jāatver garāžas, lai Valsts zemes
dienesta darbiniekiem būtu iespējams veikt
mērījumus un objektu izpēti un sagatavot kadastrālās uzmērīšanas lietu.

Ja jūs esat aizņemti darbā, lūdzam atstāt atslēgas kādam ģimenes loceklim, citām uzticības personām vai

Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcija: Rīgas ielā 51,
redakcijas apliecība Nr.1185

7. februārī mēs atvadījāmies no
Andreja Posohova, Krāslavas rajona Remonta un celtniecības pārvaldes priekšnieka. RCP Krāslavā
tika izveidota 1947.gadā. Vairāk
nekā 30 gadus Andrejs Posohovs
vadīja 150 cilvēku lielu kolektīvu,
uzņēmuma gada apgrozījums sastādīja 1 miljonu rubļu.
Andrejs Posohovs piedzīvoja
Otrā pasaules kara šausmas un
vienmēr bija līdzsvarots un labsirdīgs cilvēks. Uzņēmums būvēja
dzīvojamās mājas, remontēja skolas un sabiedriskās ēkas, slimnīcu.
Mēs kopā strādājām, audzinājām bērnus un apglabājām vecākus.
Šajā aukstajā 2014.gada februārī Andrejs Posohovs uzdāvināja
mums sirsnīgu siltumu un saulainas atmiņas par piedzīvoto, par
mūsu pagājušo dzīvi, laiku, kad
mēs bijām jauni un dzīvespriecīgi.
Krāslavas rajona
RCP kolektīvs

Redaktore - Elvīra Škutāne
Tālr.65681765, 28368537
e-pasts: vestis@kraslava.lv

Gaidām jūs
Grāfu Plāteru ielā 6.
Lūdzam paņemt līdzi
groziņu un
labu garastāvokli.

Invalīdu biedrība sveic
Evelīnu Ozoliņu
dzimšanas dienā!
Šī diena lai ir skaistāka
par citām!
Šī diena tikai reizi gadā aust.
Lai pietiek spēka katram
dzīves rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti
ziedi plaukst!

valdes loceklim I.Vasiļenokam (t.26046559).
Lūdzam savlaicīgi nomaksāt nodokļus un samaksāt
par garāžas kadastrālās uzmērīšanas lietas izgatavošanu.
Katru sestdienu no 9.00 līdz 13.00 ir iespējams norēķināties skaidrā naudā - 8. garāžā (Z sekcija), var veikt
pārskaitījumu SEB bankā.
Konta numurs: LV83UNLA0050018800576, reģ.numurs: 51503013828, GĪKS „Laska”, adrese: Rīgas iela
175. Tālr. izziņām - 26066908.
Kooperatīva „Laska” valde
Tulkotāja - Galina Mikulāne
Tirāža - 6000
Iespiests SIA „Latgales druka”

